Jaarverslag 2020-2021

Medezeggenschapsraad obs Sprengenpark
Schotweg 95
7312 AD Apeldoorn
Emailadres mrsprengenpark@leerplein055.nl
Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 van de medezeggenschapsraad Sprengenpark. In het
WMS-artikel 7 is vastgelegd dat de MR ieder schooljaar een jaarverslag publiceert.
Medezeggenschap
De schooldirecteur en het stichtingsbestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op 'hun'
basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het
personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad (MR) of de
gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR), zoals dat staat in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Er zijn 3 verschillende soorten beslissingen:
- die waarover de MR eerst advies moet geven
- die waarvoor instemming van de MR vereist is
- die waarover de schoolleiding de MR moet informeren In deze 3 situaties is er sprake van
respectievelijk adviesrecht, instemmingsrecht en informatieplicht.
Leden
De MR van sprengenpark bestaat uit vijf leden, bestaande uit ouders (oudergeleding) en
leerkrachten (personeelsgeleding).
De MR van het schooljaar 2020-2021 zag er als volgt uit:
Voor de oudergeleding:
Jorien Paasschen (voorzitter)
Danielle Klopman (lid)
Jeroom van Amstel (lid)
Voor de personeelsgeleding
Karin Butter (secretaris, tevens lid GMR)
Frank Stevens (lid)

Jeroom van Amstel trad aan het einde van het schooljaar af als lid. Om weer een
evenwichtige verdeling te krijgen wordt er geen verkiezing gehouden voor een nieuw
ouderlid. Gezien het aftreedschema zal wel gezocht worden naar een nieuw lid, zodat deze
al mee kan draaien en ingewerkt is, voordat Daniëlle Klopman af zal treden
Vergaderingen
Het afgelopen schooljaar is de MR 5 keer bij elkaar gekomen, 1 keer op school, 4 keer via
Microsoft Teams (digitaal). De MR bespreekt via een jaarrooster een aantal belangrijke
onderwerpen, waarbij de input van zowel ouders als leerkracht serieus genomen wordt door
de schoolleiding.
Ook dit schooljaar heeft de MR in hun overleggen hinder ondervonden van de maatregelen
omtrent het CORONA-virus. Overleggen vonden digitaal plaats, waarbij de techniek ons wel
eens parten speelde.
De wens van de MR-leden om actiever bezig te zijn heeft geleid tot de reflectievraag:
“waarom ben je MR-lid?”. Uitkomst is de leden graag onderwijskundig betrokken willen zijn
bij de school, maar dat veel onderwerpen vast liggen. Door een activiteitenplan (zie punt
gevolgde scholing) hopen we hier verandering in te kunnen brengen.
De MR heeft zich dit schooljaar tot doel gesteld om meer onderling te overleggen. Door
iedere vergadering eerst met een intern moment te starten zijn we hieraan tegemoet
gekomen.
Iedere vergadering is de voortgang van het schooljaarplan aan de orde gekomen. De directie
heeft de MR telkens meegenomen in de stand van zaken. Later in het schooljaar zijn daar de
plannen voor de NPO gelden bijgekomen. Deze staan in relatie met het schooljaarplan.
Ook de groei en daarmee de stop voor leerlingen in diverse groepen is besproken. Het
MR/GMR lid is bij de presentatie voor het plaatsingsbeleid van de gemeente aanwezig
geweest. Dit is ter informatie meegenomen in de MR-vergadering.
De communicatie richting ouders omtrent de cito-scores is door de oudergeleding op de
agenda gezet. De directie heeft hierop actie ondernomen zodat de gemaakte afspraken
nagekomen zijn.
Dit schooljaar is ook de tevredenheidspeiling gehouden. De daaruit voortvloeiende
actiepunten zijn besproken en er is hier instemming op gegeven.
Het vakantierooster is vastgesteld, de begroting is goedgekeurd en de jaarrekening is voor
akkoord getekend.
Instemming/ accordering is in de notulen vastgelegd.
Inspectie
Op 15 juni 2021 heeft de inspectie een verificatie-onderzoek op Sprengenpark uitgevoerd. In
september 2021 krijgt dit nog een vervolg. De uitkomsten van het onderzoek zullen met de
MR besproken worden.

Gevolgde scholing
Dit schooljaar is in september door een MR-lid de scholing MR start van Vereniging
Openbaar Onderwijs gevolgd. In juni heeft de gehele MR de scholing ‘activiteitenplan’ van
Vereniging Openbaar Onderwijs gevolgd. Het komende schooljaar zullen de puntjes op de i
van het activiteitenplan gezet worden.
Doelen MR
De MR heeft zich als doel gesteld om een critical friend te zijn en te mee te denken met de
beleidsmatige processen op de school. Het verbeteren van de communicatie tussen MR en
ouders en de school en de ouders is een doel die de MR zichzelf gesteld heeft. Dit is niet
goed genoeg van de grond gekomen en zal het komend jaar weer op de agenda staan. Plan
is om na iedere MR-vergadering copy aan te leveren voor de Nieuwsflits.
Het opstellen van het activiteitenplan is gestart en zal volgend schooljaar verder uitgewerkt
worden. De MR gaat ervan uit dat het onderdeel van de jaarcyclus mbt te bespreken
onderwerpen efficiënter ingericht wordt, waardoor er meer tijd overblijft om actief
betrokken te zijn bij de onderwijskundige ontwikkeling van de school.
De MR-leden vertegenwoordigen de achterban. Graag horen we daarom van ouders en
teamleden welke zaken hen bezighouden en wellicht zorgen baren. Spreek ons aan of stuur
een email naar mrsprengenpark@leerplein055.nl

